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 (Jn 13,31-33a.34-35) Jesús comparteix amb els seus 
deixebles els últims moments abans de tornar al misteri del 
Pare. Quantes coses passarien en aquell "últim sopar". El relat 
de Joan recull acuradament el seu testament: "Us dono un 
manament nou: que us estimeu els uns als altres com jo us he 
estimat". 
 L'evangelista Joan té la seva atenció posada en la comunitat 
cristiana. No pensa en els de fora. Quan Jesús falti, a la seva 
comunitat s'hauran d'estimar com a "amics", perquè així els ha 
estimat Jesús: "A vosaltres us he dit amics", "ja que no us dic 
servents... a vosaltres us he dit amics". La comunitat de Jesús 
serà una comunitat d'amistat. 
 Una comunitat basada en l'"amistat cristiana" enriquiria i 
transformaria avui l'Església de Jesús. L'amistat promou allò que 
ens uneix, no pas allò que ens diferencia. Entre amics es conrea 
la igualtat, la reciprocitat i el suport mutu. Ningú no està per 
sobre de ningú. Cap amic no és superior a un altre. Es respecten 
les diferències, però es té cura de la proximitat i la relació. 
 Entre amics és més fàcil sentir-se responsable i col·laborar. I 
no és tan difícil estar oberts als estranys i diferents, els qui 
necessiten acollida i amistat. D'una comunitat d'amics és difícil 
anar-se'n. D'una comunitat freda, rutinària i indiferent, la gent 
se'n va, i als qui es queden amb prou feines els sap greu. Quan 
ens trobem sols i abatuts, pensem en aquell sopar pasqual en el 
que Jesús es va donar totalment als seus amics, els apòstols. 
"Mengeu aquest pa que és el meu cos...", "beveu aquest vi que 
és la meva sang... "Un manament nou us dono..."   
 Allò que distingeix el seguidor de Jesús no és qualsevol 
"amor", sinó precisament aquest estil d'estimar que consisteix a apropar-nos a qui ens pot 
necessitar. Això no ho hauríem d'oblidar. A qui podem ajudar? 
 Des d'aquí hem d'entendre el manament de Jesús: "Us dono un manament nou: que us 
estimeu els uns als altres com jo us he estimat. Tothom coneixerà que sou deixebles meus per 
l'amor que us tindreu entre vosaltres". 
 Bona Pasqua! Ben vostre, Mn. Miquel 
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 DESPATX PARROQUIAL 
AVÍS  IMPORTANT:    El Despatx Parroquial de l’Agrupació de Parròquies del CAPSACOSTA,  

per a assumptes generals, és, només, a  LA CANYA. 
 

  HORARI DE DESPATX:                                 Rector: Mn. Miquel Vall-llosera i Demiquels 
 

  La Canya  ... :   Divendres, de 7 a 9 del vespre (Tel.  i  Fax:  972 29 07 04) ( Mòbil: 689 47 23 77)  

                                                                        (També a dies i hores convingudes) 
      Adreça: Puigsacalm, 3 (Rectoria) 17858 LA CANYA   

      Correu electrònic: miquelvallllosera100@gmail.com 

 

 
 Horari Ordinari de Misses del Cap de Setmana:  Dissabte, a les 7 de la tarda . . . . . . . . . .    Castellfollit de la Roca 

                  Diumenge, a 2/4 de 10 del matí . . . . . .     La Canya 
                                   Diumenge, a 2/4 d’11 del matí . . . . . . .    La Vall de Bianya (Ocasional)    

                                Diumenge, a les 12 del migdia  . . . . . . .   Sant Joan les Fonts 

 

Agenda mes de Maig de 2022:  
Dissabte, dia 14 ...Sant Joan les Fonts: A les 12h del migdia i a l'església de l'antic Monestir, s'uniran amb el 

 Sagrament del Matrimoni, l'Ismael Romero López i na Miriam Garcia de Consuegra i Mediana. Els 

 dos, d'Olot. 

Diumenge, dia 15.  Santa Margarida: Festa Major, en honor de Sant Isidre. 

 Missa solemne a 2/4 d'11h matí. Ens hi acompanyarà amb els seus cants, la Coral Puigsacalm. També hi 

 haurà el típic sorteig, l'elecció de la Pubilla i l'Hereu. I, com no, la Sembrada de confits i caramels. 

Dissabte, dia 21 ..... Sant Martí del Clot: A les 12h del migdia, s'uniran amb el Sagrament del Matrimoni en 

 Pere Agustí i Vidal i na Cristina Herrera i Aguilera. Els dos de La Canya. També Batejarem els 

 germans Grau i Bruna Agustí i Herrera. Benvinguts a la família dels cristians. 

Diumenge, dia 22.  Sant Joan les Fonts: 44è ACTE D'HOMENATGE A LA VELLESA.  
 A les 11,50h  Concentració a la plaça de l'església.  

 A les 12h Missa Solemne. (Després, Dinar de germanor, "Surti com surti"...).   

 Avui, també és la gran Festa de les Flors: Sant Joan en Flor. 

Dimarts, dia 24 ..   Reunió dels mossens de l'Arxiprestat a La Canya, a partir de les 11h. 

Dissabte, dia 28 .   Santuari de la Mare de Déu del Collell: Trobada d'antics alumnes i amics del Santuari. 

Diumenge, dia 29  Sant Salvador de Bianya: Festa Major. Missa a 2/4 d'11.  

         Catedral a Girona: Cloenda de la Fase Diocesana del Sínode 2021/2023. 

 

Sant Isidre fou un Sant tant humil que no sabem res ni dels seus pares, ni de la seva 

infància ni de la seva joventut.  Allà en el segle XII, un pagès desconegut, veí de 

Madrid, llaurava les terres del seu amo. Va nàixer a Madrid el 1095. Es casa a 

Torrelaguna amb Maria Toribia, de Uceda. Tenen un fill. Treballa per a Ivàn de 

Bargas en terres de Carabanchel Bajo i de Getafe, en els marges del Manzanares i 

del Jarama. Patró dels pagesos i ramaders. 

La seva virtut és una barreja d'oració, caritat i treball ben honrat. No intenta res 

extraordinari però tot ho fa extraordinàriament bé. 

És el pagès del treball i dels miracles. Que ens ajudi en els nostres camps i el bestià. 
 

DECLARACIÓ DE LA RENDA: RECORDA MARCAR LA "X" A FAVOR DE L'ESGLÉSIA I TAMBÉ "x" PER LES ONG'S 
 

 

  
 Per fer DONATIUS directament a les parròquies, es poden fer ingressos als següents números  
   dels Comptes de Caixa Bank, indicant "DONATIU": 
  Llibreta Parròquia de Sant Josep Obrer de la Canya: nº ES33  2100  8102  3721  0090  9793 
  Llibreta Parròquia de Sant Joan les Fonts: nº ES82  2100  8129  1821  0002  6665   
  Llibreta Parròquia de Castellfollit de la Roca: nº ES23  2100  8128  5023  0002  1100 
  Llibreta Parròquies de La Vall de Bianya: nº ES50  2100  8102  3623  0003  3852   
  Llibreta Parròquia de Santa Eulàlia de Begudà: nº ES06  2100  8128  5123  0003  5616 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


